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Resumo: Esse estudo tem como objetivo analisar a presença do efeito disponibilidade no 
comportamento decisório dos discentes dos cursos de Ciências Contábeis e Administração, 
identificando se esta heurística influencia as escolhas dos respondentes, e se o curso e o sexo 
podem influenciar a sua ocorrência. O instrumento para coleta de dados utilizado foi um 
questionário estruturado aplicado, in loco, a 119 estudantes dos cursos de contabilidade e 
administração da UFERSA, nos meses de novembro e dezembro de 2017. Para a análise de 
dados foram utilizadas técnicas de estatística descritiva, inicialmente através do cálculo de 
média e frequência para cada opção de pergunta e posteriormente será utilizado o Teste de 
Qui-quadrado de Pearson para comparar se há diferença significativa entre as medias das 
respostas dos estudantes por curso e sexo. De acordo com os resultados, verificou-se entre os 
alunos dos cursos de contabilidade e administração a presença da heurística da 
disponibilidade e a ocorrência dos vieses da recuperabilidade de casos e da correlação ilusória 
e, que há diferenças significativas na tomada de decisão entre indivíduos do sexo feminino e 
masculino. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Contabilidade tem seu berço enraizado nas Ciências Sociais Aplicadas e seus 
usuários ao lidarem com os processos de tomada de decisão, utilizam-se de princípios 
comportamentais oriundos da psicologia, surgindo, assim, uma área chamada de 
Contabilidade Comportamental, que se preocupa com a maneira como o comportamento 
humano influencia dados contábeis e decisão de negócios. 

A ciência comportamental preocupa-se com a explicação e predição do 
comportamento humano, enquanto que a Contabilidade Comportamental se preocupa com o 
relacionamento entre o comportamento humano e as práticas contábeis (SIEGEL; 
RAMANAUSKAS, 1989). 

Assim, o enfoque comportamental em relação à teoria da contabilidade tem 
estimulado buscas, por meio de estudantes e de profissionais do mercado, de objetivos 
fundamentais para contabilidade, bem como entender a reação de investidores e gestores, 
diante de procedimentos e informações diferentes (HENDRIKSEN; VANBREDA, 1999). 

A Contabilidade tem sido tradicionalmente baseada em apresentações financeiras. 
Ao longo das últimas décadas, os operadores da contabilidade têm reconhecido a 
necessidade de mais informações econômicas não quantificáveis, que sua relevância não 
fosse traduzida em números. Acredita-se que essas informações adicionais dariam mais 
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significado aos dados atualmente notificados e permitiriam melhor auxílio à tomada de 
decisão. (SIEGEL; RAMANAUSKAS, 1989) 

Siegel (1989) afirma que a literatura relacionada a contabilidade vem trabalhando 
esses temas sobre o comportamento humano e demonstrando que os indivíduos, tratando- 
se de seus processos decisórios, de maneira geral, apresentam fronteiras bem definidas 
com relação aos processos cognitivos e possuem a facilidade de serem induzidos pelos 
mais variados efeitos do comportamento. 

O estudo do processo decisório, dentro do ramo da Contabilidade Comportamental, 
busca analisar os processos cognitivos relacionados à tomada de decisão, com o objetivo  
de descrever o padrão, como o homem comum se comporta em determinadas situações de 
decisão, tendo em foco a melhoria do processo de tomada de decisão do indivíduo 
(NASCIMENTO; RIBEIRO; JUNQUEIRA, 2008). 

Bruns Jr. (1968) afirma que a disponibilidade de informações será um elemento 
determinante no peso atribuído por um decisor. Dessa forma, a relação entre a 
disponibilidade de informações e o processo de decisão é fundamental para teorias 
contábeis. Seguindo essa linha de raciocínio, o efeito disponibilidade é uma heurística 
cognitiva em que um decisor depende do conhecimento que lhe está disponível, ao invés de 
analisar alternativas ou processos. 

Um dos pilares do estudo para a área comportamental é a identificação de como os 
indivíduos sofrem os efeitos cognitivos (vieses). Considerando a relevância dos efeitos 
cognitivos, na tomada de decisão, nesse estudo, faz-se a seguinte indagação: os alunos 
dos cursos de contabilidade e administração são influenciados pela heurística da 
disponibilidade em suas decisões? 

Esse estudo tem como objetivo analisar a influência do efeito disponibilidade no 
comportamento decisório dos discentes dos cursos de Ciências Contábeis e Administração. 
Também contará com os seguintes objetivos específicos: apresentar o resultado dos 
respondentes para cada situação proposta; identificar a frequência das decisões dos 
respondentes por curso e sexo e verificar se a tomada de decisão dos respondentes foi 
influenciada pelo efeito disponibilidade. 

A relevância desta pesquisa está justamente em contribuir com subsídios empíricos  
e estudos em contabilidade comportamental. Este artigo é formado por outras quatro 
seções, além da presente introdução. A segunda seção apresenta o referencial teórico  
sobre as temáticas discutidas. A terceira seção discute os procedimentos metodológicos. A 
quarta seção apresenta a análise dos dados coletados. A quinta seção traz as 
considerações finais, discutindo as implicações dos resultados obtidos e propondo 
sugestões para futuras pesquisas. 

 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Contabilidade Comportamental 
 

Parte dos dados não-financeiros das informações está inserida na área da 
Contabilidade Comportamental. Esse campo da Contabilidade integra a dimensão do 
comportamento humano aplicado à Contabilidade. Porém, esse novo conhecimento não é 
inerente apenas à Contabilidade, mas também a outras áreas, como das Finanças 
Comportamentais, por exemplo. 

Para se falar em contabilidade comportamental é interessante inicialmente entender 
o que são finanças comportamentais, visto corresponder a um conceito mais amplo. 
Ricciardi (2004) define finanças comportamentais como um campo interdisciplinar, o 
desenvolvimento da fundamentação teórica, know-how, e métodos de pesquisa das diversas 
ciências de decisão da psicologia e economia comportamental. Como visto, o ramo das 
finanças comportamentais possui relação direta com a psicologia e busca analisar a 
influência da psique na tomada de decisão. Barbedo e Camilo-da-Silva (2008) afirmam que 
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os tomadores de decisões possuem comportamentos influenciados por ganchos 
psicológicos, assim, diferenciando a decisão para aspectos diferentes da personalidade. 

Siegel e Ramanauskas-Marconi (1989) afirmam que a contabilidade comportamental 
é a terceira maior área das ciências contábeis, bem como sugerem as seguintes definições: 
é a interface da ciência contábil e social, que está preocupada com as influências do 
comportamento humano nos dados contábeis e decisões nos negócios; o emprego de 
conceitos da ciência comportamental ao planejamento e construção de sistemas contábeis; 
o estudo da reação humana ao formato e conteúdo dos relatórios contábeis; e a responsável 
por verificar como as informações contábeis afetam a tomada de decisão e o 
comportamento de seus usuários. 

A contabilidade tem um papel importante na tomada de decisão, já que é 
responsável pelo fornecimento de informações que darão amparo a esse processo. Já a 
contabilidade comportamental tem relevância à medida que lida com os aspectos do 
comportamento, influenciando, por exemplo, a análise econômico-financeira. 

Conforme Siegel e Ramanauskas-Marconi (1989), o interesse nos aspectos da 
Contabilidade Comportamental começou a se desenvolver na década de 50 e houve um 
aumento no número de pesquisas nessa área. Libby, Bloomfield e Nelson (2002) e 
Bazerman (2004) afirmam que o impulso para o estudo da Contabilidade Comportamental 
veio principalmente da área acadêmica de profissionais da Contabilidade. 

Dyckman (1998) afirma que houve um aumento na quantidade de publicações sobre 
tema de contabilidade comportamental no período analisado de 1978 a 1998; cresceu o 
número de professores de contabilidade que se dedicam às pesquisas comportamentais, 
bem como o número de instituições que contam em seu corpo docente com pelo menos um 
pesquisador comportamental. 

Todo esse aumento nos estudos relacionados a contabilidade comportamental se dá 
pelo fato de que o objetivo proposto pela área propõe estabelecer de forma convincente os 
efeitos causados nas demonstrações contábeis pelos desvios comportamentais do agente 
contábil, podendo até mesmo influenciar o mercado nos preços e volume de negócios, e 
como as informações contábeis podem afetar as decisões e o comportamento dos 
interessados. 

A Contabilidade Comportamental está também interessada em saber como os efeitos 
cognitivos podem ser alterados por mudanças na maneira pela qual a contabilidade é 
realizada e como os relatórios contábeis e os procedimentos podem ser usados da forma 
mais eficaz possível para dar suporte aos indivíduos e organizações a atingirem os seus 
objetivos. Baker e Nofsinger (2002) e Barber e Odean (1999) denominaram esses efeitos de 
vieses comportamentais. 

Siegel e Ramanauskas-Marconi (1989) afirmam que o campo de aplicação da 
Contabilidade Comportamental pode ser dividido em três áreas gerais: a) o efeito do 
comportamento humano, sobre a concepção, construção e utilização do Sistema de 
Contabilidade; b) o efeito do Sistema de Contabilidade sobre o comportamento humano; e c) 
métodos de previsão e as estratégias para alterar o comportamento humano. Ter 
conhecimento desses três campos da contabilidade comportamental favorecerá a 
elaboração e análise das demonstrações contábeis, pois haverá um conhecimento sobre 
comportamento humano na manipulação do aparato contábil e a possibilidade de prever o 
comportamento diante de determinadas situações. 

Por todos esses motivos citados anteriormente, justifica-se o desenvolvimento de 
pesquisas acerca da contabilidade comportamental, com o intuito de sempre buscar a 
superação do desempenho profissional, tornado o conhecimento da complexa contabilidade 
comportamental como uma valiosa ferramenta para o aperfeiçoamento do contador. 

 

2.2 Heurística do Julgamento 
 

Segundo Kahneman e Tversky (1988) as pessoas se baseiam em uma série de 
estratégias simplificadoras ao tomarem decisões, estas denominadas heurísticas. Elas 
consistem em regras padrões que implicitamente dirigem o comportamento decisório e 



4  

servem como um mecanismo para lidar com o ambiente complexo que cerca 
asdecisões. 

Kahneman e Tversky (1988) afirmam que muitos tomadores de decisão, 
influenciados por tendências, tomam decisões que consistem no uso de regras empíricas 
denominadas de heurísticas do julgamento. Em vez de buscarem a decisão perfeita ou  
ideal, os tomadores de decisão frequentemente aceitam uma que irá servir adequadamente 
a seus propósitos. Na verdade, eles aceitam a primeira decisão satisfatória que descobrem, 
ao invés de maximizar os resultados com sua decisão, eles procuram otimizar os recursos 
que dispõem no processo decisório. Isto acontece porque em um processo de tomada de 
decisão é necessário enfrentar informações inadequadas, falta de tempo, percepções 
distorcidas, a incapacidade de recordar grandes quantidades de informações e os limites da 
inteligência humana, e, mesmo assim, chegar a uma resposta. 

Kahneman e Tversky (1988) mostram que as pessoas usam um número restrito de 
princípios heurísticos para estimar valores ou a probabilidade de eventos. Estas heurísticas 
reduzem as tarefas complexas de estimar probabilidades e predizer valores a operações de 
julgamento mais simples. 

Em geral, estas heurísticas podem até apressar o processo de tomada de decisão, 
mas são falíveis se os tomadores de decisão dependerem demais delas, levando-os a erros 
conhecidos como vieses heurísticos. Contudo, estes vieses heurísticos tornam-se 
previsíveis exatamente pelo fato de serem sistemáticos, e a previsibilidade destes erros 
conduz a uma possível identificação das maneiras como eles atuam sobre as pessoas, 
podendo assim encontrar-se maneiras de evitá-los (BAZERMAN, 2002). 

Pode-se afirmar que, nos dias de hoje, com a grande quantidade de informações de 
todos os tipos disponíveis ao indivíduo médio, o uso das heurísticas é praticamente 
inevitável quando se pretende escolher em um tempo razoável aquelas a serem usadas no 
processo de tomada de decisão, ainda mais quando se leva em consideração como o tempo 
no mundo pós-moderno é um bem escasso (HARVEY, 2003). 

Existem diversas heurísticas, e o quadro a seguir, retirado do trabalho de Lucena 
(2011), demonstra algumas das principais, juntamente com seus viéses:     

 
                               Quadro 1 – Herísticas e seus viéses 

 
                               Fonte: Lucena (2011). 
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Apesar de sua importância prática, agilizando o processo decisório, as heurísticas 
levam a erros sistemáticos de difícil eliminação. Quanto mais complexo for o ambiente, e 
consequentemente mais difícil o processo de interpretação das informações, mais propenso 
estará o planejador a utilizar inconscientemente essas heurísticas (BAZERMAN, 2002). 

Nesse estudo há o tratamento sobre uma das heurísticas existentes que pode 
constituir uma estratégia gerencial muito útil para a tomada de decisão, a heurística da 
disponibilidade. 

 

2.3 Heurística da Disponibilidade 
 

Bazerman (2002) afirma que a heurística da disponibilidade é aquela que diz que 
frequentemente as chances de ocorrência de um evento são avaliadas pela facilidade com 
que se pode lembrar de ocorrências desse evento. Um evento que evoca emoções, sendo 
vívido, facilmente imaginado e específico, estará mais disponível na memória do que um 
evento que seja por natureza não emocional, neutro, difícil de imaginar ou vago. 

A heurística da disponibilidade pode constituir uma estratégia gerencial muito útil 
para a tomada de decisão, já que circunstâncias de eventos mais frequentes são reveladas 
facilmente na memória, comparado àqueles de baixa frequência. Porém esta heurística pode 
levar a erros, pois, por muitas vezes, fatores que deveriam ser pouco importantes na 
avaliação de probabilidade, podem influenciar indevidamente o resultado final (BAZERMAN, 
2002). 

Kahneman e Tversky (1988) afirmam que a heurística da disponibilidade é um guia 
útil para a estimação de frequências ou probabilidades, pois exemplos de grupos maiores 
são geralmente alcançados de maneiras melhores e mais rápidas do que exemplos de 
grupos menores. 

Por exemplo, estudos com pessoas que sofreram assalto, indicam que, no período 
pós-traumático, essas pessoas passam a desenvolver mecanismos exagerados de 
proteção, como verificarem diversas vezes se não estão sendo seguidas, desconfiarem de 
todos à sua volta, não quererem sair de casa, tomarem sustos mais facilmente, acelerarem 
o ritmo da locomoção quando se encontram em lugares mais reservados, etc. Porém, o fato 
delas terem sido assaltadas não tem influência alguma na probabilidade de ocorrência de 
um novo evento desta mesma natureza. O fato de este tipo de evento ser intenso e 
emocional faz com que o cérebro superestime a probabilidade de uma nova ocorrência. Da 
mesma forma, o cérebro subestima a probabilidade de ocorrência de um evento quando ele 
ocorre com baixa frequência, por exemplo, quando um aluno está precisando tirar uma nota 
alta, mas seu histórico de notas é baixo, ele tende a achar que isso não acontecerá. 

Assim, percebe-se que os vieses causados pela utilização da heurística da 
disponibilidade estão diretamente ligados aos problemas nas informações vívidas e 
recentes, pois um fato que torna um evento mais “disponível” na memória não o torna 
obrigatoriamente mais provável. Nem sempre é fácil distinguir o que realmente impacta a 
probabilidade de um evento acontecer. 

Nesse estudo é tratado de dois vieses advindos do efeito disponibilidade, o viés da 
recuperabilidade dos casos, que é identificado se, frente a um conjunto de fatores, o 
tomador de decisão atribui maior peso ou importância àquele que lhe chama mais atenção 
em detrimento dos demais, e o viés da correlação ilusória, que é identificado quando o 
julgador apoia a sua decisão na relação de causa e efeito  entre as variáveis apontadas. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Quanto aos objetivos, este estudo caracteriza-se como descritiva, uma vez que 
busca observar o comportamento dos grupos envolvidos na pesquisa no processo de 
tomada de decisão. Para atingir o objetivo do estudo, qual seja analisar a influência do efeito 
disponibilidade no comportamento decisório dos alunos do curso de ciências contábeis e 
administração, foi elaborado e aplicado um questionário para coleta de dados. 

A amostra deste estudo é composta por 119 alunos dos cursos de contabilidade e 
administração da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), localizada na 
cidade de Mossoró, região Oeste do Estado do Rio Grande do Norte, sendo 60 do curso de 
ciências contábeis e 59 do curso de administração. Dessa forma, a amostra é considerada 
intencional e não probabilística, visto que a escolha dos respondentes se deu por 
acessibilidade e conveniência dos pesquisadores, o que traz algumas limitações em termos 
de generalização dos resultados obtidos, estando assim, os resultados restritos a amostra 
estudada. 

Para a realização desta investigação, os dados foram obtidos por meio da aplicação 
de um questionário elaborado com base nos estudos de Lacerda (2010), Lucena, Fernandes 
e Silva (2011), Macedo, Dantas e Oliveira (2012) e Melo, Ferreira e Silva (2016). 

O questionário foi dividido em dois pontos a fim de identificar os vieses decorrentes 
da heurística da disponibilidade. Assim, o ponto 1 irá se referir ao viés da recuperabilidade 
dos casos com as questões 1, 2 e 3. No ponto 2, irá procurar avaliar a presença do viés da 
correlação ilusória através das questões 4 e 5. Além disso, serão levantadas informações 
relacionadas ao perfil dos respondentes (sexo e idade). 

Observa-se que de modo similar ao realizado por Melo, Ferreira e Silva (2016), foram 
elaborados dois tipos de questionários, que se diferenciaram apenas pela segunda e  
terceira questões. Nesta, buscou-se verificar a opinião dos estudantes sobre trechos dos 
relatórios de administração de duas empresas, sendo suprimidas algumas palavras em 
relação a cada questionário. Naquela, procurou-se identificar se os estudantes de 
contabilidade e administração foram afetados pela heurística da disponibilidade quando são 
apresentados resultados com lucros ou prejuízos. 

Os questionários foram aplicados in loco nos meses de novembro e dezembro de 
2017. Para a análise dos dados, foi utilizada técnicas de estatística descritiva através do 
cálculo de média e frequência para cada opção de pergunta. Posteriormente, foi realizado o 
teste de Qui-Quadrado de Pearson para comparar se há diferença significativa entre as 
respostas dos estudantes por curso e sexo. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISES 
 

Inicialmente, na Tabela 1 é apresentada a caracterização da amostra quanto ao 
sexo, a idade e ao curso. 

 
Tabela 1 – Perfil dos respondentes 

Sexo Frequência % 

Feminino 58 48,74% 

Masculino 61 51,26% 

Total 119 100% 
 

Idade Frequência % 

Até 20 anos 34 28,56% 

21 – 25 anos 47 39,50% 

26 – 30 anos 19 15,97% 

31 anos acima 19 15,97% 

Total 119 100 % 
 

Curso Frequência % 

Ciências Contábeis 60 50,42% 

Administração 59 49,58% 

Total 119 100 % 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 
Observa-se que há um equilíbrio da amostra em relação ao sexo, visto que dos 119 

respondentes, 61 alunos (51,26%), corresponde a indivíduos do sexo masculino e 58 alunos 
pertencem ao sexo feminino. Quanto a idade, verifica-se que  a faixa etária predominante 
dos alunos dos cursos de contabilidade e administração participantes do estudo está entre 
21 até 25 anos, que representa 39,50% da amostra total. Com relação ao curso, nota-se 
que, assim como o sexo, há um balanceamento da amostra entre os respondentes dos 
cursos de contabilidade e administração de empresas, pois, como pode ser observado na 
Tabela 1, 50,42% são do curso de Ciências Contábeis e 49,58% do curso de Administração. 
Com a finalidade de analisar se os respondentes apoiam suas escolhas em informações 
específicas em detrimento a realizar seu julgamento baseado em um quadro 
mais completo de informações. Para tanto, foi apresentada a seguinte questão. 

 
Quadro 2 – Questão 1: Heurística da disponibilidade e viés da recuperabilidade de casos 

Suponha que você queira realizar uma aplicação financeira. Atribua valores de 1 a 3 para os fatores 
a seguir, considerando 1 como o fator mais relevante e 3 como o menos relevante para a sua 
decisão.              

a.  Taxa de Juros, tributos e inflação 
b.  Quanto pode ganhar no médio prazo 
c.  Quanto pode ganhar no longo prazo 

 

Fonte: Lacerda (2010). 

 
Nesta questão, a ocorrência do viés da recuperabilidade de casos é observada entre 

os respondentes que atribuírem maior nível de importância as alternativas “b” e “c”. Os 
resultados estão apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Heurística da disponibilidade – viés da recuperabilidade de casos 
 Curso Sexo 
 Contabilidade Administração Total Feminino Masculino Total 

Presença 
de Viés 

27 
45,0% 

30 
50,85% 

57 
47,9% 

30 
51,72% 

27 
44,26% 

57 
47,9% 

Ausência 
de Viés 

33 
55,0% 

29 
49,15% 

62 
52,1% 

28 
48,28% 

34 
55,74% 

62 
52,1% 

Total 
60 

100% 
59 

100% 
119 

100% 
58 

100% 
61 

100% 
119 

100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 2, observa-se indícios da presença 
da heurística da disponibilidade e ocorrência do viés da recuperabilidade de casos em 
47,9% do total dos alunos dos cursos de contabilidade e administração. Contudo, a maioria 
dos discentes de ambos os cursos, ou seja, 52,1% dos respondentes atribuiu maior 
relevância a opção com informações mais completas (taxa de juros, tributos e inflação) para 
tomada de decisão financeira, em detrimento a informações específicas. 

Verifica-se também que os alunos de administração de empresas possuem uma 
maior tendência a serem influenciados pela heurística da disponibilidade em comparação 
aos alunos do curso de contabilidade, já que em relação a frequência de respostas por  
curso (contabilidade e administração), constatou-se um percentual mais elevado nos 
discentes do curso de administração (30/57) do que entre alunos do curso de contabilidade 
(27/57) da presença do viés da recuperabilidade de casos. 

Em relação ao sexo, identificou-se indícios de que indivíduos do sexo feminino têm 
uma maior tendência a fazer julgamentos e tomarem suas decisões influenciados por fatos 
particulares em vez de analisarem a situação completa, já que a presença do viés da 
recuperabilidade de casos foi observada na maioria (51,72%) dos respondentes do sexo 
feminino, enquanto que em 55,73% dos indivíduos do sexo masculino, a presença do 
mesmo viés não foi identificada. 

Para verificar se há diferenças estatisticamente significativas entre as respostas dos 
alunos por curso e por sexo foi realizado o teste de qui-quadrado de Pearson, os resultados 
são demonstrados na Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Teste de Qui-quadrado de Pearson 
 Curso Sexo 

p-valor 0,527 0,420 

*, ** e *** denotam significância de 1%, 5% e 10%. 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

De acordo com a Tabela 3, considerando um nível de significância de 5%, pode-se 
afirmar que não há diferenças significativas entre a tomada de decisão dos alunos dos 
cursos ciências contábeis e administração, tampouco o sexo influencia nesse processo. 
Logo, tanto o curso quanto o sexo não foram aspectos que alteram o julgamento e a tomada 
de decisão dos alunos da amostra. 

Buscado verificar se os alunos dos cursos de contabilidade e administração eram 
afetados pelo efeito disponibilidade, quando são apresentados resultados com lucros, foi 
solicitado que os discentes avaliassem como “boa” ou “ruim” a situação da empresa com 
base na DRE apresentada, conforme Quadro 3. 
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Quadro 3 – Questão 2: Heurística da disponibilidade – viés da recuperabilidade de casos 

Uma empresa possui 02 (duas) unidades de um produto em estoque que custa R$ 5.000,00 cada. 
Vende cada produto por R$ 7.500,00. Entretanto, observa-se que o custo de reposição será R$ 
8.000,00 por produto. Analise a Demonstração do Resultado do Exercício. 

 

Obs.: Custo de reposição são todos os custos que variam de acordo com a quantidade de pedidos 
efetuados para a reposição de produtos no estoque. 

Questionário tipo A Questionário tipo B 

 
 
 
 

 
DRE 

DRE 

Fonte: Lucena, Fernandes e Silva (2011). 

 

Observa-se que o enunciado é o mesmo para os dois tipos de questionários (A e B), 
porém com respostas (DRE) diferentes. Nesta questão, espera-se que ambos os grupos, em 
média, avaliem a DRE da mesma forma, dado que apesar da informação ser demostrada de 
maneira diferente aos dois grupos, as mesmas informações foram disponibilizadas para 
ambos. Assim, a presença da heurística da disponibilidade – viés da recuperabilidade de 
casos, é verificada quando os alunos avaliam de forma diferente a situação da empresa. Os 
resultados são apresentados na Tabela 4. 

 
Tabela 4 – Heurística da disponibilidade – viés da recuperabilidade de casos 
 Questionário 
 Tipo A Tipo B Total 

Bom 
21 

36,84% 
9 

14,52% 
30 

25,21% 

Ruim 
36 

63,16% 
53 

85,48% 
89 

74,79% 

Total 
57 

100% 
62 

100% 
119 

100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 

Observa-se que a maioria dos respondentes avaliou a situação da empresa como ruim 
em ambos os grupos, porém, ao observar a Tabela 5, nota-se que entre os grupos houve uma 
grande diferença entre as medias dos respondentes, indicando que a forma como a informação 
foi apresentada em cada uma das DRE’s influenciou na análise dos alunos com relação a 
situação da empresa, verificando-se, assim, o efeito disponibilidade agindo sobre eles. 
 

Tabela 5 – Teste de Qui-quadrado de Pearson 
Teste Grupo1 

Qui-quadrado de Pearson 0,005* 

*, ** e *** denotam significância de 1%, 5% e 10%. 
1 Segregado por tipo de questionário. 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Com base na Tabela 5, ao nível de significância de 5%, verifica-se que existe uma 
diferença significante entre as respostas dos dois grupos, evidenciando que os alunos dos 
cursos de contabilidade e administração sofrem os efeitos cognitivos na avaliação da 
informação contábil no processo decisório, uma vez que a forma como foi apresentada a 

Receita Líquida R$ 15.000 

(-) Custo da mercadoria vendida R$ (10.000) 

(=) Lucro R$ 5.000 

Como você avalia a situação da empresa? 
( ) Boa ( ) Ruim 

 

Receita Líquida R$ 15.000 

(-) Custo da mercadoria vendida R$ (16.000) 

(=) Lucro R$ (1.000) 

Como você avalia a situação da empresa? 
( ) Boa ( ) Ruim 
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informação influenciou a avaliação dos futuros profissionais. Este resultado é convergente 
ao encontrado por Lima e Silva (2013) entre alunos dos cursos de ciências contábeis e 
administração, entretanto contrário ao observado por Lucena, Fernandes e Silva (2011) em 
uma amostra de operadores da contabilidade. 

Com a finalidade de verificar a presença da heurística da disponibilidade e da 
ocorrência do viés da recuperabilidade de casos, na questão 3, é solicitado que seja 
avaliada, com base na análise das informações disponíveis, qual Empresa (1 ou 2) possui 
melhor desempenho. Entretanto, a situação patrimonial das empresas (1 e 2) nos dois 
questionários (A e B) é a mesma, mas de um tipo de questionário (A e B) para o outro foram 
suprimidas algumas informações. No quadro 4 seguem as situações das empresas por tipo 
de questionário. 

 
Quadro 4 – Questão 3: Heurística da disponibilidade em relatório anual 

Apresenta-se abaixo um resumo das principais informações de dois Relatórios da Administração 
em 2016 de duas empresas diferentes. 

Questionário Tipo A Questionário Tipo B 

 
Empresa 1 

O lucro líquido do período foi de R$ 7,620 
bilhões. 
O seu Patrimônio Líquido teve um 
aumento de 12,84% no ano, ficando com 
R$ 34,257 bilhões. 
Com relação ao ativo consolidado 
somaram-se R$ 62,409 bilhões, isto 
representa 75,71% de crescimento sobre 
o ano anterior. 

Empresa 2 

Os ativos somam R$ 521 bilhões. 
Seu Patrimônio líquido teve aumento, 
totalizando R$ 29,9 bilhões, com retorno 
sobre o patrimônio líquido de 32,5%. 

 
Em sua opinião, qual empresa 
apresentou melhor desempenho? 

(   ) Empresa 1 ( ) Empresa 2 

 
Empresa 1 

Seu patrimônio líquido ficou em R$ 
34,257 bilhões. Com relação ao ativo 
consolidado somaram-se R$ 62,409 
bilhões isto representa um crescimento 
sobre o ano anterior. 

Empresa 2 
A empresa registrou um lucro líquido de 
R$ 8,8 bilhões no ano, resultado 74% 
superior ao registrado no ano passado. 
Os ativos somam R$ 521,3 bilhões, 
crescimento de 42%. 
Seu patrimônio líquido teve aumento de 
23,4%, totalizando R$ 29,9 bilhões, com 
retorno sobre o patrimônio líquido de 
32,5%. 

Em sua opinião, qual empresa 
apresentou melhor desempenho? 

(   ) Empresa 1 ( ) Empresa 2 

Fonte: Adaptado de Lucena, Fernandes e Silva (2011). 

 
Com base no Quadro 4, pode-se verificar que no questionário tipo A, há informações 

sobre o lucro líquido apenas da Empresa 1 e no questionário tipo B, a informação sobre o 
montante do lucro líquido é fornecida para a Empresa 2. Na Tabela 6, são demonstrados os 
resultados obtidos em relação às alternativas apresentadas nos dois tipos de questionários. 

 
Tabela 6 – Heurística da disponibilidade em relatório anual 
 Questionário 
 Tipo A Tipo B Total 

Empresa 1 
31 

54,39% 
21 

33,87% 
52 

43,70% 

Empresa 2 
26 

45,61% 
41 

66,13% 
67 

56,30% 

Total 
57 

100% 
62 

100% 
119 

100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 

Ao serem questionados sobre qual empresa apresentou melhor desempenho, a 
maioria (54,39%) dos alunos que responderam o questionário tipo A optou pela Empresa 1, 
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enquanto a maioria (66,13%) do questionário tipo B respondeu a Empresa 2. Dessa forma, 
verifica-se, mais uma vez indicativos da presença da heurística da disponibilidade entre os 
discentes do curso de ciências contábeis e administração, como também a presença do viés 
da recuperabilidade dos casos, visto que há indícios de que ao decidir qual empresa 
apresentou melhor desempenho, os alunos foram influenciados pela informação sobre o 
lucro líquido, provavelmente recuperando da memória o seu significado, sendo, portanto, 
influenciados pelo efeito disponibilidade. 

Na Tabela 7 é apresentado o resultado do teste de qui-quadrado de Pearson 
utilizado para avaliar, se há diferença estatisticamente significante no padrão de resposta, 
de um Tipo (A e B) de questionário para o outro proveniente da preferência de um tipo de 
informação disponível. 

 
Tabela 7 – Teste de Qui-quadrado de Pearson 

Teste p-valor 

Qui-quadrado de Pearson 0,024** 

*, ** e *** denotam significância de 1%, 5% e 10%. 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Pode ser observado na Tabela 7, o p-valor encontrado é significante (p<0,05) e 
indica que existe uma associação entre a forma como os relatórios foram escritos (tipo de 
questionário respondido) e a decisão dos alunos quanto a avaliação de desempenho da 
empresa. Assim como encontrado por Lima e Silva (2013), também em uma amostra 
composta por alunos, observa-se que houve uma inversão nas escolhas, resultantes da 
supressão de informações de um questionário para outro, ou seja, a ocorrência de uma 
mudança no padrão de respostas do questionário Tipo A, para o questionário tipo B. 

Este resultado é similar ao obtido por Lucena, Fernandes e Silva (2011) para uma 
amostra formada por operadores da contabilidade (contadores e auditores), já que foram 
encontradas evidencias de que no processo de tomada de decisão os operadores da 
contabilidade são afetados pelo efeito disponibilidade, em que esses profissionais tendem a 
tomar decisões sobre conhecimento que estão facilmente disponíveis. 

A questão quatro, descrita no Quadro 5, tem como objetivo identificar indícios de 
julgamento pelo viés da correlação ilusória, viés este que faz com que o indivíduo ao tomar 
uma decisão correlacione informações familiares ou presentes na sua mente, provocando 
associações errôneas. 

 
Quadro 5 – Questão 4: Heurística da disponibilidade - viés da correlação ilusória 

Na sua opinião, em que momento a Bolsa de Valores brasileira (índice Bovespa) sobe, ou seja, 
aumenta em pontos? 

 Quando o dólar cai 
 Quando o dólar sobe 
 Quando a inflação está baixa 
 Quando a taxa de juros se altera 
 Nenhuma das anteriores 

 
 

Fonte: Adaptada de Lacerda (2010). 

 
Para a análise, espera-se que, caso não exista a presença do viés, os respondentes 

optarão pela alternativa “nenhuma dessas alternativas”, pois nas demais opções se sugere 
que exista a relação causa-efeito entre eventos desassociados, por exemplo, o índice 
Bovespa aumentar com o aumento do dólar. 
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Tabela 8 – Efeito disponibilidade – viés da correlação ilusória 
 Curso Gênero 
 Contabilidade Administração Total Feminino Masculino Total 

Presença 
de Viés 

56 
93,33% 

55 
93,22% 

111 
93,28% 

55 
94,83% 

56 
91,80% 

111 
93,28% 

Ausência 
de Viés 

4 
6,67% 

4 
6,78% 

8 
6,72% 

3 
5,17% 

5 
8,20% 

8 
6,72% 

Total 
60 

100% 
59 

100% 
119 

100% 
58 

100% 
61 

100% 
119 

100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 

Conforme a Tabela 8, observa-se indícios da presença heurística da disponibilidade 
em mais de 90% dos respondentes da amostra, demonstrando que os estudantes de 
contabilidade e administração de ambos os sexos (feminino e masculino) podem ter suas 
decisões afetas pelo viés da correlação ilusória. Tal fato, pode resultar nestes futuros 
profissionais, erros na avaliação e, consequentemente, na tomada de decisão provenientes 
de associações distorcidas de causa e efeito. 

 
Tabela 9 – Teste de Qui-quadrado de Pearson 
 Curso Gênero 

p-valor 0,981 0,514 

*, ** e *** denotam significância de 1%, 5% e 10%. 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Pelos resultados encontrados e apresentados na Tabela 9, verifica-se que não há 
diferenças significativas na tomada de decisão dos alunos por curso e por sexo, visto que 
estas variáveis não apresentaram significância estatística a 1%, 5% e 10%. Logo, constata- 
se que o fato do aluno cursar contabilidade ou administração e, ser do sexo feminino ou 
masculino, não influenciou sua análise, julgamento e tomada de decisão. 

A quinta pergunta do questionário, descrita no Quadro 6, tem como objetivo 
identificar a presença do viés da correlação ilusória entre os alunos da amostra. Segundo 
Bazerman (2004), tal viés leva a distorções no comportamento decisório, uma vez que 
favorece a criação de associações intuitivas baseadas em fatos da memória e não na lógica, 
o que resulta em uma percepção incorreta de realidade. 

 
Quadro 6 – Questão 5: Heurística da disponibilidade e viés da correlação ilusória 

Digamos que você esteja fazendo uma análise para concessão de crédito para pessoa física. A 
seguir está descrita as características da pessoa que tem a concessão de crédito sob análise: 

 

“Clara, uma cliente sua, tem 31 anos, solteira, ativa, bem-falante e inteligente. Ela se 
formou em Filosofia e, como estudante, se preocupava bastante com questões 
ligadas a discriminação e justiça social, além de participar de passeatas e 
movimentos por direitos políticos e civis. ” 

 
Ordene as sete descrições a seguir (1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7), sendo 1 para a mais provável até 7 para a 
menos provável, em termos das chances de que elas estejam corretas em relação à Clara. 

 
A.  Clara é professora em uma escola do ensino fundamental 
B.  Clara trabalha em uma livraria e frequenta um curso de yoga 
C.  Clara participa ativamente do Movimento Feminista 
D.  Clara é assistente social na área de psiquiatra 
E.  Clara é caixa de banco 
F.  Clara é vendedora de seguros 
G.  Clara é caixa de banco e participa ativamente do Movimento Feminista 

 
 

Fonte: Macedo, Dantas e Oliveira (2012) 
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Dentro da análise, das sete alternativas de respostas propostas, somente algumas 
são importantes para o estudo (c, e, g), as demais se prestaram ao papel de coadjuvantes. 
A alternativa que trazia o efeito das heurísticas da disponibilidade era a letra “g”, pois a 
escolha desta alternativa mostra que os respondentes ignoram a questão de probabilidades 
de eventos independentes, ou seja, a condição de que a probabilidade de cada evento 
independente (“c” e “e”) é necessariamente maior que a probabilidade de acontecimentos 
destes em conjunto (“g”). 

Assim, será considera a presença de viés cognitivo pela escolha da opção “g” por 
entender que a escolha desta será fruto de alguma relação com informações disponíveis à 
memória do respondente, e não a lógica. 

 
Tabela 10 – Heurística da disponibilidade – viés da correlação ilusória 
 Curso Sexo 
 Contabilidade Administração Total Feminino Masculino Total 

Presença 
de Viés 

35 
58,33% 

27 
45,76% 

62 
52,10% 

36 
62,07% 

26 
42,62% 

62 
52,10% 

Ausência 
de Viés 

25 
41,67% 

30 
50,85% 

57 
47,90% 

22 
37,93% 

35 
57,38% 

57 
47,90% 

Total 
60 

100% 
59 

100% 
119 

100% 
58 

100% 
61 

100% 
119 

100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 

Conforme a Tabela 10, pode-se verificar que na maioria (58,33%) dos alunos do 
curso de contabilidade a presença do viés da correlação ilusória, enquanto que entre os 
alunos do curso de administração esse viés foi identificado em 45,76% da amostra. Contata-
se, então, o viés da correlação ilusória agindo por meio da heurística da disponibilidade, 
como observado por Macedo, Dantas e Oliveira (2012) entre alunos de pós- graduação em 
ciências contábeis. 

Em relação ao Sexo, podemos observar na Tabela 10, que os respondentes do sexo 
feminino possuem uma tendência maior (62,07%) a apresentarem esse viés  em 
comparação aos do sexo masculino (42,62%). Para analisar se existem diferenças 
significativas entre as decisões dos alunos dos cursos de contabilidade e administração, 
assim como entre o sexo, foi utilizado o teste de qui-quadrado de Pearson. 

 
Tabela 11 – Teste de Qui-quadrado de Pearson 

Teste Curso Sexo 

p-valor 0,173 0,034** 

*, ** e *** denotam significância de 1%, 5% e 10%. 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 
De acordo com os resultados, demonstrados na Tabela 11, observa-se indicativos de 

que os discentes do sexo feminino processam as informações disponíveis de modo diferente 
dos do sexo masculino. Em relação ao curso, o p-valor calculado foi acima de 0,10. Dessa 
forma, conclui-se que não há diferenças significativas a 1%, 5% e 10%, logo os alunos de 
ambos os cursos possuem o mesmo nível do viés da correlação ilusória, sinalizando que os 
discentes dos cursos de contabilidade e administração são suscetíveis a erros cognitivos de 
modo similar decorrente do efeito representatividade e disponibilidade. 

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A contabilidade comportamental surge com a proposta de estudar o comportamento 

dos envolvidos em processos decisórios dos quais existem diversos fatores psicológicos que 
contribuem para tomada de decisões, e verificar o impacto das questões cognitivas do 
indivíduo na prática contábil. 
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Baseado nisso, este trabalho tem como objetivo analisar a presença do efeito 
disponibilidade no comportamento decisório dos discentes dos cursos de ciências contábeis 
e administração da UFERSA, investigando se há diferença em sua ocorrência pelo curso em 
qual os alunos estão inseridos e se o sexo do respondente influencia esse processo de 
tomada de decisão. Para isso, foram aplicados dois questionários em uma amostra de 119 
estudantes dos cursos de contabilidade e administração. 

Na primeira questão, quando foram questionados sobre o fator que seria levado em 
consideração para se realizar uma aplicação financeira, 47,89% do total de alunos sofreram 
influência da heurística da disponibilidade por optarem pelo retorno a médio e longo prazo, 
sem considerarem outros fatores de grande relevância, como taxas, tributos e inflação. 

Na segunda e terceira questão, esperava-se que tanto os respondentes do 
questionário tipo A como do tipo B respondessem avaliando de forma igual, já que as 
questões eram as mesmas, só que com contextos diferentes. Porém, observou-se uma 
mudança no padrão de respostas em ambas, o que implica a influência do efeito 
disponibilidade na decisão dos estudantes. 

Na quarta questão, verificou-se que 93,27% dos estudantes são afetados pelo efeito 
disponibilidade. Na última questão, 52,10% dos alunos apresentaram o viés pelo fato de 
ignorarem informações relevantes como o total de possibilidades que existem no problema. 
Nessa situação, sugere-se ainda a interferência da heurística da representatividade, ou seja, 
a tendência de os julgadores terem baseado as suas análises em estereótipos. Além disso, 
identificou-se que a variante “sexo” influenciou na susceptibilidade dos respondentes ao 
serem influenciados pela heurística. 

Conforme os testes estatísticos, a única variável que influencia a ocorrência do viés é 
o gênero, não sendo o curso em qual o aluno está inserido uma variável relevante para 
explicar o seu efeito no processo decisório. 

Cabe ressaltar que, devido a amostragem ser dada por conveniência dos 
pesquisadores, os resultados só podem ser considerados para a amostra estudada, não 
sendo permitidas generalizações, e o fato dos questionários também não serem mais 
complexos, podendo tendenciar os alunos a certas respostas, configuram como limitações 
deste estudo. 

Por fim, constata-se que o objetivo deste trabalho foi alcançado, tendo sido 
encontrado evidencias de que o efeito disponibilidade influencia no processo de tomada de 
decisão. Para pesquisas futuras, sugere-se ampliar a amostra, analisando também os 
alunos do curso de economia. 
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CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA ACADÊMICA - 1 

 

Informo que os dados são de interesse estritamente acadêmicos para realização do 

TCC. 

Agradecemos a sua participação e colaboração. 

 

Parte A – Dados Pessoais 

 
Gênero 

 Feminino  Masculino 

 
Idade 

 

 

 
Renda Familiar 

 Até R$ 1.000,00  
De R$ 1.000,01 a 

R$ 2.500,00 
 

De R$ 2.500,01 a 

R$5.000,00 
 

Acima  de R$ 

5.000,01 

 
Curso 

 Ciências Contábeis  Administração  Economia 

 
Período do curso 

 1° Ano do Curso  Último Ano do Curso 

 

Parte B – Questões: 

 

1) Suponha que você queira realizar uma aplicação financeira. Atribua valores de 1 a 3 para os 

fatores a seguir, considerando 1 como o fator mais relevante e 3 como o menos relevante 

para a sua decisão. 

 

 Taxa de Juros, tributos e inflação 

 Quanto pode ganhar no médio prazo 

 Quanto pode ganhar no longo prazo 

 

2) Uma empresa possui 02 (duas) unidades de um produto em estoque que custa R$ 5.000,00 

cada. Vende cada produto por R$ 7.500,00. Entretanto, observa-se que o custo de reposição 

será R$ 8.000,00 por produto. Analise a Demonstração do Resultado do Exercício. 

 

Obs.: Custo de reposição são todos os custos que variam de acordo com a quantidade de 

pedidos efetuados para a reposição de produtos no estoque. 

 

Receita Líquida R$ 15.000 

(-) Custo da mercadoria vendida R$ (10.000) 

(=) Lucro R$ 5.000 

Como você avalia a situação da empresa? 

(    ) Boa          (   ) Ruim 

  
 



3) Apresenta-se abaixo um resumo das principais informações de dois Relatórios da 

Administração em 2016 de duas empresas diferentes. 

 
Empresa 1 

 O lucro líquido do período foi de R$ 7,620 bilhões. 

 Seu Patrimônio Líquido teve um aumento de 12,84% no ano, ficando com R$ 34,257 bilhões. 

 Com relação ao ativo consolidado somaram-se R$ 62,409 bilhões, isto representa 75,71% de 

crescimento sobre o ano anterior. 

Empresa 2 

 Os ativos somam R$ 521 bilhões. 

 Seu Patrimônio líquido teve aumento, totalizando R$ 29,9 bilhões, com retorno sobre o 

patrimônio líquido de 32,5%. 

Em sua opinião, qual empresa apresentou melhor desempenho? 

 

(   ) Empresa 1       (   ) Empresa 2 

 

 
4) Na sua opinião, em que momento a Bolsa de Valores brasileira (índice Bovespa) sobe, ou 

seja, aumenta em pontos? 

 

 Quando o dólar cai 

 Quando o dólar sobe 

 Quando a inflação está baixa 

 Quando a taxa de juros se altera 

 Nenhuma das anteriores 

 

5) Digamos que você esteja fazendo uma análise para concessão de crédito para pessoa física. 

A seguir está descrita as características da pessoa que tem a concessão de crédito sob análise: 

 

“Clara, uma cliente sua, tem 31 anos, solteira, ativa, bem-falante e inteligente. Ela se 

formou em Filosofia e, como estudante, se preocupava bastante com questões ligadas a 

discriminação e justiça social, além de participar de passeatas e movimentos por direitos 

políticos e civis. ” 

 

Ordene as sete descrições a seguir (1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7), sendo 1 para a mais provável até 7 

para a menos provável, em termos das chances de que elas estejam corretas em relação à 

Clara. 

 

 Clara é professora em uma escola do ensino fundamental 

 Clara trabalha em uma livraria e frequenta um curso de yoga 

 Clara participa ativamente do Movimento Feminista 

 Clara é assistente social na área de psiquiatra 

 Clara é caixa de banco 

 Clara é vendedora de seguros 

 Clara é caixa de banco e participa ativamente do Movimento Feminista 
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CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA ACADÊMICA - 2 

 

Informo que os dados são de interesse estritamente acadêmicos para realização do 

TCC. 

Agradecemos a sua participação e colaboração. 

 

Parte A – Dados Pessoais 

 
Gênero 

 Feminino  Masculino 

 
Idade 

 

 

 
Renda Familiar 

 Até R$ 1.000,00  
De R$ 1.000,01 a 

R$ 2.500,00 
 

De R$ 2.500,01 a 

R$5.000,00 
 

Acima  de R$ 

5.000,01 

 
Curso 

 Ciências Contábeis  Administração  Economia 

 
Período do curso 

 1° Ano do Curso  Último Ano do Curso 

 

Parte B – Questões: 

 

1) Suponha que você queira realizar uma aplicação financeira. Atribua valores de 1 a 3 para os 

fatores a seguir, considerando 1 como o fator mais relevante e 3 como o menos relevante 

para a sua decisão. 

 

 Taxa de Juros, tributos e inflação 

 Quanto pode ganhar no médio prazo 

 Quanto pode ganhar no longo prazo 

 

2) Uma empresa possui 02 (duas) unidades de um produto em estoque que custa R$ 5.000,00 

cada. Vende cada produto por R$ 7.500,00. Entretanto, observa-se que o custo de reposição 

será R$ 8.000,00 por produto. Analise a Demonstração do Resultado do Exercício. 

 

Obs.: Custo de reposição são todos os custos que variam de acordo com a quantidade de 

pedidos efetuados para a reposição de produtos no estoque. 

 

Receita Líquida R$ 15.000 

(-) Custo da mercadoria vendida R$ (16.000) 

(=) Lucro R$ (1.000) 

Como você avalia a situação da empresa? 

(    ) Boa          (   ) Ruim 

 

 



3) Apresenta-se abaixo um resumo das principais informações de dois Relatórios da 

Administração em 2016 de duas empresas diferentes. 

 
Empresa 1 

 Seu patrimônio líquido ficou em R$ 34,257 bilhões. Com relação ao ativo consolidado 

somaram-se R$ 62,409 bilhões isto representa um crescimento sobre o ano anterior. 

Empresa 2 

 A empresa registrou um lucro líquido de R$ 8,8 bilhões no ano, resultado 74% superior ao 

registrado no ano passado. 

 Os ativos somam R$ 521,3 bilhões, crescimento de 42%. 

 Seu patrimônio líquido teve aumento de 23,4%, totalizando R$ 29,9 bilhões, com retorno 

sobre o patrimônio líquido de 32,5%. 

Em sua opinião, qual empresa apresentou melhor desempenho? 

 

(   ) Empresa 1       (   ) Empresa 2 

 

 
4) Na sua opinião, em que momento a Bolsa de Valores brasileira (índice Bovespa) sobe, ou 

seja, aumenta em pontos? 

 

 Quando o dólar cai 

 Quando o dólar sobe 

 Quando a inflação está baixa 

 Quando a taxa de juros se altera 

 Nenhuma das anteriores 

 

5) Digamos que você esteja fazendo uma análise para concessão de crédito para pessoa física. 

A seguir está descrita as características da pessoa que tem a concessão de crédito sob análise: 

 

“Clara, uma cliente sua, tem 31 anos, solteira, ativa, bem-falante e inteligente. Ela se 

formou em Filosofia e, como estudante, se preocupava bastante com questões ligadas a 

discriminação e justiça social, além de participar de passeatas e movimentos por direitos 

políticos e civis. ” 

 

Ordene as sete descrições a seguir (1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7), sendo 1 para a mais provável até 7 

para a menos provável, em termos das chances de que elas estejam corretas em relação à 

Clara. 

 

 Clara é professora em uma escola do ensino fundamental 

 Clara trabalha em uma livraria e frequenta um curso de yoga 

 Clara participa ativamente do Movimento Feminista 

 Clara é assistente social na área de psiquiatra 

 Clara é caixa de banco 

 Clara é vendedora de seguros 

 Clara é caixa de banco e participa ativamente do Movimento Feminista 

 

 


